PAŽINK ISLANDIJĄ
12-OS DIENŲ KELIONĖ APLINK ISLANDIJĄ

DATA:
Liepos 13 – 24 d.
TRUKMĖ:
12 dienų / 11 naktų
KAINA:
1855 Eurai +
lėktuvo bilietai
GRUPĖ:
8 asmenys
Prisijunkite prie nepamirštamos kelionės po Islandiją su kelionės vadovu Edmundu Statkausku. Jis
Islandijoje gyvenęs ir išnaršęs šalį skersai-išilgai, gerai pažįstantis vietinius žmones, puikiai žinantis ne tik
populiariausius gamtos objektus, bet ir gražiausias civilizacijos nepaliestas vietas.
Kelionės su Edmundu nėra įprastos ar šabloninės, jos orientuotos į pojūčius, įspūdį ir emocijas. Kelionių
vadovo nuomone, natūralią ir nuolat besikeičiančią Islandijos gamtą geriausia pažinti per asmeninę patirtį
ir „prisilietimus“. Įsimintinos nakvynės palapinėse, ryte keliautojus žadinantys paukščių garsai, vaizdingi ir
įkvepiantys žygiai, geoterminės maudynės karštose versmėse ir puikaus skonio pietūs gamtoje.
Ši kelionė subalansuota tiems, kurie nori per trumpą laiką pamatyti įspūdingiausias Islandijos vietas,
mėgsta patogumus, bet tuo pačiu, nori retkarčiais „pabėgti“ iš savo komforto zonos. Jei atpažinote save,
ši kelionė kaip tik Jums!
•
•
•
•
•
•
•
•

Keliausime patogiu 9-ių vietų mikroautobusu;
5-ios nakvynės svečių namuose ir apartamentuose;
6-ios nakvynės kempinguose su palapinėmis (yra WC, dušai, virtuvėlė, WiFi);
5 vidutinio sudėtingumo žygiai, kurių atstumas 7-10 km.;
3 vidutinio sudėtingumo žygiai, kurių atstumas 12-17 km;
Kasdien vaikštinėsime takais ir takeliais, kurių atstumas nuo 2 iki 5 km. Bendras dienos nueitų
kilometrų skaičius sieks maždaug 12-17 km.;
Geoterminės maudynės baseinuose, šilto vandens natūraliame upelyje ir paplūdimyje;
Maršrutas pritaikytas taip, kad norint už papildomą mokestį galima greitaeigiais kateriais plaukti
stebėti banginių, žygiuoti ledynu, plaukioti tarp ledkalnių.
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Kelionės maršrutas
1 DIENA / Liepos 13 d.
Atvykimas į Islandiją. Oro uoste Jus pasitiks kelionės vadovas Edmundas, kuris nuo pat pirmos susitikimo
minutės pradės Jūsų pažintį su Islandija.
Jau pirmąją kelionės dieną pasivaikščiosime po geoterminę sritį ir įsitikinsime, kad žemė tikrai kvėpuoja.
Aplink matysime ryškias spalvas, daubose kunkuliuojantį purvą ir iš žemės gelmių besiveržiančius garus.
Jausmas toks, tarsi būtume kitoje planetoje.

Dienos akcentai:
•
•
•

Pažintis su neaprėpiamais lavos laukais ir geoterminiais reiškiniais;
Krisuviko (isl. Krýsuvík) geoterminė sritis;
Eirarbakio (isl.Eyrarbakki) miestelio įžymybės.

2 DIENA / Liepos 14 d.
Aplankysime geizerių slėnį, įspūdingą dviejų pakopų Gulfoso krioklį ir Tingvedliro nacionalinį parką – vieną
svarbiausių istorinių vietų Islandijoje. Nacionalinis parkas yra įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Tai muziejus po atviru dangumi, lankytojus supažindinantis su Islandijos salos formavimusi, islandų
papročių, kultūros ir valstybės vystymusi.
Apžiūrėję, ko gero, populiariausius Islandijos objektus, keliausime tolyn nuo civilizacijos į šalies vidurį ir
aplankysime vieną didžiausių geoterminių zonų saloje.

Dienos akcentai:
•
•
•
•

Geizerių slėnis;
Tingvedliro (isl. Þingvellir) nacionalinis parkas;
Gulfoso (isl. Gullfoss) krioklys;
Geoterminės maudynės natūraliame baseine po atviru dangumi.
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3 DIENA / Liepos 15 d.
12 kilometrų dienos žygis geoterminėje srityje, kurioje pamatysime daugybę mažų ir keletą didelių
karštųjų versmių. Vieta apsupta neįprastos spalvos kalnų, todėl vaizdai čia išties užburiantys.
Jei orai bus palankūs, o žygis daugumai pasirodys per lengvas, kelionės vadovas pasiūlys papildomų
pramogų. Viena iš jų – aukščiausia kalnų masyvo viršūnė (1482 m.).

Dienos akcentai:
•
•

12 km. žygis geoterminėje srityje;
Geoterminės maudynės natūraliame baseine po atviru dangumi.

4 DIENA / Liepos 16 d.
Pervažiavę Islandijos vidurį, atsidursime šiaurinėje salos dalyje. Grožėsimės legendomis apipintu Dievų
kriokliu ir vaikščiosime „Juodosios tvirtovės“ lavos labirintais. Islandų tautosaka byloja, jog šioje vietoje
atsirado blogis ir tamsieji troliai.
Dienos pabaigoje užlipsime ant 1 km. skersmens kraterio ir pasigrožėję nuo jo atsiveriančiais vaizdais
leisimės į lavos urvą, kuriame teka geoterminė versmė.

Dienos akcentai:
•
•
•
•
•

Godafoso (isl. Goðafoss) krioklys;
Dimuborgiro (isl. Dimmuborgir) lavos labirintai;
Mivatno (isl. Myvatn) ežeras;
Hverfjalo (isl. Hverfjall) krateris;
Grjotagjos (isl. Grjótagjá) lavos urvas.
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5 DIENA / Liepos 17 d.
15 kilometrų žygis lavos laukais leis mums pajausti nesutramdomą ugnikalnių galybę. Paskutiniai Kraflos
ugnikalnio išsiveržimai šiose vietose vyko 1984-ais metais. Praėjo mažiau nei 40 metų, sustingusi lava yra
jauna ir nenugludinta, todėl puikiai matosi jos sluoksniai ir formos.
Užbaigę žygį prie Stura Vičio kraterio, sėsime į autobusą ir keliausime apžiūrėti dar vienos geoterminės
zonos, kuri vadinama „Velnio virtuve“.

Dienos akcentai:
•
•
•
•

15 km. žygis lavos laukais;
Leirhnjukuro (isl. Leirhnjúkur) geoterminė sritis;
Stura Vičio (isl. Stora-Viti) krateris;
Kveriro (isl. Hverir) geoterminė sritis.

6 DIENA / Liepos 18 d.
Pažintį su šiaurės Islandija užbaigsime prie Detifoso – 44 m aukščio ir 100 m pločio įspūdingo vandens
krioklio, kuris tituluojamas galingiausiu ne tik Islandijoje, bet ir Europoje.
Rytinėje Islandijos dalyje grožėsimės trečiu aukščiausiu šalies kriokliu, apžiūrėsime Lagarfljouto ežerą,
kuriame plaukioja milžiniška gyvatė – islandiška Lochneso pabaisos versija, ir keletą minučių
pasivaikščiosime didžiausiame Islandijos miške.
Apsistosime mažame ir jaukiame žvejų miestelyje, kuris įsikūręs šalies rytiniuose fiorduose.

Dienos akcentai:
•
•
•
•

Detifoso (isl. Dettifoss) krioklys;
Hengifoso (isl. Hengifoss) krioklys;
Lagarfljouto (isl. Lagarfljót) ežeras;
Halormstatarskouguro (isl. Hallormsstaðaskógur) miškas.
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7 DIENA / Liepos 19 d.
Nusimato ilga diena su daugybe lankomų objektų. Šiandien aplankysime gilų upės kanjoną, žalia samana
pasidengusius lavos laukus, pseudo kraterius, du tirpstančių ledkalnių ežerus ir didžiausią ledyną Europoje.
Jei oras bus palankus, ledyną apžiūrėsime iš kelių skirtingų vietų.
Vatnajokudlio ledynas dengia apie 8 proc. viso šalies ploto (daugiau nei 8 tūkst. kv. km.). Vidutinis sniego
ir ledo dangos storis yra 400 - 450 m., o storiausia ledyno vieta siekia beveik 1000 m. Po šiuo ledo milžinu
stūkso net keli galingi ir vis dar aktyvūs ugnikalniai. Tai didžiausias Islandijos ir visos Europos ledynas.

Dienos akcentai:
•
•
•
•

Vatnajokudlio (isl. Vatnajökull) ledynas;
Jokulsaurlouno (isl. Jökulsárlón) ledkalnių ežeras;
Eldrauno (isl. Eldhraun) lavos laukai;
Fjadrargljufuro (isl. Fjaðrárgljúfur) upės kanjonas.

8 DIENA / Liepos 20 d.
Dar viena įspūdinga diena. Pasivaikščiosime juodo smėlio paplūdimiais, o po to apžiūrėsime juos iš viršaus.
Aplankysime keletą išskirtinių krioklių, o pietus valgysime gražiame upės kanjone, kuriame galima įžiūrėti
šimtus trolių veidų.
Edmundo staigmena keliaujantiesiems – retai turistų lankoma vietovė, kurioje suplanuotas 5-ių arba
14-os kilometrų žygis kalnuota vietove. Ši vieta išties magiška ir užburianti, todėl ją Edmundas atskleis tik
savo kelionės draugams.

Dienos akcentai:
•
•
•
•
•

Juodo smėlio paplūdimiai;
Dirholėjaus (isl. Dyrhólaey) iškyšulys;
Skougafoso (isl.Skógafoss) krioklys;
Seljalandsfoso (isl.Seljalandsfoss) krioklys;
Edmundo staigmena - žygis.
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9 DIENA / Liepos 21 d.
Šios dienos tikslas – spalvotieji Landmanaloigaro kalnai. Rožinė, žalia, geltona, mėlyna, balta ir juoda –
visos spalvos maišosi tarpusavyje ir sukuria magišką atmosferą. Tai viena gražiausių vietų Islandijoje.
Tiesa, privažiavimas prie šių kalnų nėra pats paprasčiausias, teks važiuoti duobėtų neasfaltuotu keliu ir
galbūt kirsti keletą upelių. Vaizdas atpirks šiuos mažus nepatogumus su kaupu. Atvykę pasivaikščiosim po
apylinkes (12-15 km. žygis) ir išsimaudysime natūraliame geoterminio upelio baseine.

Dienos akcentai:
•
•
•
•

Heklos (isl. Hekla) ugnikalnis;
12-15 km. žygis spalvotų kalnų apylinkėse;
Blahiluro (isl. Blahylur) krateris;
Maudynės natūraliame geoterminiame baseine po atviru dangumi.

10 DIENA / Liepos 22 d.
Diena, kuri atitiks visų poreikius. Vieni galės ilgiau pamiegoti, kiti – pasimaudyti versmėse ar tiesiog ramiai
pasimėgauti gamta, o pajėgiausi ir energijos nestokojantys - su kelionių vadovu galės dalyvauti dar
viename 10-12 km žygyje.
Per šią kelionę jau būsime išbandę keletą skirtingų natūralių geoterminių baseinų, tačiau šis bus išskirtinis.
Besibaigiant dienai maudysimės karštoje upėje, kur vandens temperatūrą galėsime išsirinkti patys. Upė
teka gražiame slėnyje tarp kalvų, todėl pasiėmę islandiškų užkandžių ir gaiviųjų gėrimų iki jos eisime
maždaug valandą.

Dienos akcentai:
•
•
•

Brenisteinsaldos (isl. Brennisteinsalda) ugnikalnis;
Spalvoti Landmanaloigaro (isl. Landmannalaugar) kalnai;
Maudynės karštoje upėje po atviru dangumi.

INFORMACIJA IR VIETŲ REZERVACIJA
+370 655 17027 / +370 663 54434 / edmundas@islandija.info

11 DIENA / Liepos 23 d.
Kita stotelė – Reikjavikas. Patogiuose apartamentuose išsikrausime daiktus ir eisime pasivaikščioti po
Islandijos sostinę. Edmundas supažindins kelionės draugus su pagrindinėmis miesto įžymybėmis ir nusives
į vietinę žvejų užeigą, kurioje bus galima paragauti šviežios žuvies patiekalų (maistas už papildomą
mokestį).

Dienos akcentai:
•
•

Reikjaviko (isl. Reykjavík) rotušė, katedra ir kitos įžymybės;
Vietinė žvejų užeiga.

12 DIENA / Liepos 24 d.
Lėktuvas į Lietuvą kyla vakare, todėl prieš skrydį Edmundas yra paruošęs atsisveikinimo staigmeną.

*Kelionės programa bus aptarta susitikimo prieš kelionę metu su visais dalyviais. Kelionės programa gali
keistis priklausomai nuo oro sąlygų ir/arba grupės pageidavimų.

Kelionės kaina: 1855 eurai + lėktuvo bilietai
Avansas: 500 eurų asmeniui. Likusi suma sumokama 40 dienų iki kelionės.
Grupė (8 žmonės)
Rekomenduojame kelionę rezervuoti kuo anksčiau, nes vietų skaičius ribotas.

Į kelionės kainą įskaičiuota:
•
•
•
•
•
•

Kelionė pagal programą patogiu 9-ių vietų mikroautobusu;
Apgyvendinimas svečių namuose ir apartamentuose;
Palapinės nakvynei;
Stovyklavimo inventorius (dujos, degikliai ir puodai);
Maisto produktai: patys gaminsime pusryčius, vakarienes ir užkandžius pietums;
Lietuviškai kalbantis kelionės vadovas.
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Į kelionės kainą neįskaičiuota:
•
•
•
•

Skrydžio bilietai ir bagažas (bilietus galite įsigyti patys arba per mus);
Miegmaišis, kilimėlis, indai maistui;
Kelionės draudimas;
Asmeninės išlaidos.

Kelionės partneris – Kelionių fėjos
Kelionės organizatorius – Vilniaus Kelrodis
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